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Együtt a szabadságért!

Christian Solidarity International

A magyar állam volt a házigazdája annak a 2017 októbe-
rében Budapesten megrendezett rangos értekezletnek, 
melynek címe: Nemzetközi Konferencia a keresztényüldö-
zésről – Válaszok keresése egy hosszú ideje elhallgatott 
válságra. A maga nemében egyedülálló tanácskozáson – 
melyet Orbán Viktor miniszterelnök nyitott meg – több mint 
300 egyházi vezető, politikus és emberi jogi aktivista vett 
részt a világ több mint 30 országából. A CSI szervezetét 
dr. John Eibner (a CSI-USA igazgatója és a CSI-Svájc 
igazgatósági tagja), és Viz Péter, a CSI-Magyarország 
igazgatója képviselte.

Ne felejtkezzetek meg rólunk!
A keleti egyházak főpapjai beszámoltak közösségeik meg-
rázó helyzetéről, amelyeken súlyos sebeket ejtett az évek 
óta tartó háború és a hontalanság réme. II. Ignác Efrém, 
Antióchia és egész Kelet szír ortodox pátriárkája erős 
szavakkal figyelmeztetett, hogy a Közel-Kelet kereszténye-
ivel nemsokára már csak „múzeumok vitrinjeiben” találkoz-
hatunk. Kiábrándító a nyugati kormányok tétlensége és 
közönye – folytatta, emlékeztetve a hallgatóságot, hogy a 
fanatizmus legjobb ellenszere a pluralizmus. Ezért mindent 
meg kell tenni a létükben veszélyeztetett közel-keleti ke-
resztények túléléséért.
„Bocsássanak meg őszinteségemért, de mi így érezzük: sok-
szor a nyugati hatalmak által támogatott csoportok gyilkolnak 
meg minket […] és a nemzetközi közösség figyelmen kívül 
hagyja azt, mit tesznek” – utalt a pátriárka a Szíriában harco-
ló, a Nyugat pártfogását élvező szélsőségesekre.
III. József Ignác Júnán, az Antióchiai Szír Katolikus 
Egyház pátriárkája egyetértett vele, és megfáradtan tette 
hozzá: „Föl kell állnunk, hogy lássanak, kiabálnunk kell, 
hogy meghalljanak és hallgatnunk kell, hogy megbecsülje-
nek!” Miközben a főpapok megállapították, hogy a nyugati 
kormányok közömbösek a közel-keleti egyházak sorsa 
iránt, kifejezték nagyrabecsülésüket a magyar kormány 
együttérzéséért.

Daniel Williams: Forsaken (Cserbenhagyva) című, 2015-ös 
könyvében kiemeli: „Világosan kell látnunk az iraki ke-
resztények különleges helyzetét, ami nemcsak hitükből és 
állítólagos nyugati kötődésükből fakad. Helyzetük sokkal 
inkább azért kivételes, mivel célzott és szisztematikus 
üldöztetésnek vannak kitéve.” 

Magyarország a keresztényüldözés elleni 
harc központja?
A konferencia nem elszigetelt esemény volt, hanem a 
kormány egyértelmű politikájának következménye: „Ma-
gyarország a keresztényüldözés ellen küzdő csoportok 
központja kíván lenni” – jelentette ki Rétvári Bence, az 
Emberi Erőforrások Minisztériumának parlamenti államtit-
kára, miniszter-helyettes 2017. januári találkozóján emberi 
jogi szervezetek – köztük a CSI – képviselői előtt.
A budapesti kormány 2016 szeptemberében hozta létre 
az Üldözött Keresztények Megsegítéséért Felelős He-
lyettes Államtitkárságot, amely humanitárius segélyt és 
érdekképviseletet nyújt a rászorulóknak. „Végső célunk, 
hogy segítsük a keresztényeket megmaradni ősi földjükön, 
és megerősítsük közösségeiket” – olvasható a sajtóköz-
leményben. Az államtitkárság Hungary Helps programja 
eddig több mint 2 millió euró (600 millió forint) értékű 

His Excellency
Hassan Rouhani
The Presidency
Palestine Avenue, Azerbaijan
Intersection
Tehran
Islamic Republic of Iran

Your Excellency
It is commendable that the Constitution of Iran grants religious freedom to its citizens. Furthermore, we appreciate the 
fact that Christians, Jews and Zoroastrians are officially acknowledged as religious minorities. Nonetheless, we are 
deeply concerned that these rights are not granted to converts. We have been notified by different reports that converts 
are harrassed and sentenced to jail for many years simply because they have left Islam. We kindly ask you to do all in 
your power to ensure that Iranian citizens are also granted the right to change their religion, as it is mentioned in the 
International Agreement of Civil and Political Rights, which has been embraced by Iran too.
Yours sincerely

Üdvözöljük, hogy az iráni alkotmány garantálja a vallásszabadságot, és hogy a keresztények, zsidók és zoroasztriánusok 
hivatalosan elismert vallási kisebbség. Aggasztó azonban, hogy az elismerés nem vonatkozik az áttértekre. A jelentések-
ből kiderül, hogy a konvertitákat zaklatják, és hosszú időre bebörtönzik, csak mert elhagyták az iszlámot. Kérjük, tegyen 
meg mindent, hogy az iráni állampolgárok megkapják a vallásváltoztatás jogát, amint azt az ENSZ Polgári és Politikai 
Jogok Nemzetközi Egyezségokmányának 18. cikke is tartalmazza, amelyhez Irán is csatlakozott.

humanitárius segélyt (élelmiszerektől kezdve több száz 
telskufi ház felújításáig) juttatott el Irakba. Más kormányok-
tól eltérően ez a segítség közvetlenül a helyi egyházakon 
keresztül történik.

Országgyűlési határozat a vallásüldözésről
A magyar parlament 2016 decemberében – az egység 
ritka jeleként – szinte egyhangúlag (175 igen, 1 nem és 3 
tartózkodás mellett) elfogadta a „keresztényüldözés és a 
közel-keleti és afrikai népirtás elítéléséről és az üldözöttek 
támogatásáról” szóló határozatot.
Az állásfoglalás

• „felhívja a világ összes nemzetét és különösen a 
keresztény hagyományokkal rendelkező országokat az 
üldözöttek melletti bátor és tetterős kiállásra” (5.)

• „elítél minden olyan bűncselekményt, melyet az ön-
magát Iszlám Államnak nevező, valamint más terror-
szervezetek és milíciák tagjai, a hozzájuk kapcsolódó 
egyének és csoportok követnek el” (8.)

• rámutat, hogy „az önmagát Iszlám Államnak nevező, 
valamint más terrorszervezetek és egyes milíciák által 

 
elkövetett atrocitások népirtásnak, emberiesség elleni 
bűncselekményeknek és háborús bűncselekmények-
nek minősülnek” (12.).

A majdnem egyhangú szavazás bizonyítja, hogy ez nem-
csak a vitatott Orbán-kabinet projektje. Dr. Bárándy  
Gergely (MSZP) képviselő a határozatot támogató be-
szédében kijelentette: „Tény, hogy Irakban és Szíriában 
népirtás és borzalmas erőszak dúl a keresztény népesség 
ellen. Mindannyiunk – minden jóakaratú ember – egyetért 
azzal, hogy el kell ítélni az ilyen cselekményeket. Meg kell 
védeni és segíteni kell az üldözötteket.”

A remény jele
Azbej Tristan, üldözött keresztények megsegítéséért 
felelős helyettes államtitkár ezzel zárta a 2017. októberi 
konferenciát: „Az itt elvetett magvak sikert teremhetnek, 
és reményeink szerint olyan gyümölcsöt hoznak, melynek 
hatására más kormányok is mellénk állnak.” Olaszország 
már jelezte együttműködési szándékát.
A magyar állam menekültpolitikája és az egyházakról szóló 
2011-es törvény körül zajló heves vitákat követően biztató, 
hogy a kormánypártok és az ellenzék egyetértenek az 
üldözött keresztények iránti szolidaritás szükségességével. 
A CSI fölszólítja a nyugati kormányokat és az ellenzéki 
pártokat, hogy kövessék a példát.  

Magyarország az üldözött egyházért
A nyugati hatalmak magukra hagyták az üldözött keresztényeket. A vallásüldözésről rendezett konfe-
rencia, amelynek a magyar állam adott otthont, fölszítja bennük a reményt, hogy végre az ő hangjuk 
is meghallgatásra talál.

Kedves Olvasónk!
Kérjük, írja meg nekünk, mit gondol az üldözött keresztények 

megsegítésére indított kezdeményezésről. 
Címünk: peter.viz@csi-magyarorszag.hu

vagy: Krisztusi Szolidaritás, 1242-Budapest, Pf 291  

A CSI Magyarországon
A Christian Solidarity International (CSI) – az európai 

kommunista rendszerek bukása után – 1990-ben 
Budapesten szervezte meg első nemzetközi kon-
ferenciáját, amelyen egyházi vezetők és másként 

gondolkodók megvitatták a Közép- és Kelet-Európai 
egyházak jövőjét.

A CSI 1991 óta működik Magyarországon Viz Péter 
vezetésével.  A CSI-Magyarország Alapítvány 2005-
től hivatalosan bejegyzett közhasznú szervezetként 

tevékenykedik. 

Magyarország

Nemzetközi 
konferencia a 
keresztényüldö-
zésről 
(2017. október)

A képen 
John Eibner 
(CSI-Svájc)

Viz Péter 
CSI

Köszönjük, hogy támogatod a CSI Szíria projektjét. A Nyugat 
magukra hagyta a Közel-Kelet keresztényeit. Adományod 

segít nekik megmaradni a hazájukban. 
10.000.-Ft – A menekültgyerekek ellátására.
15.000.-Ft – A háborús sérültek és rákbetegek orvosi kezelésére.
30.000.-Ft – Az aleppói Yarmouk keresztény sportközpont  
        újjáépítésére. 

„Elfogadhatat-
lan, hogy embe-
rek azért vesztik 
el életüket, mert 
hitükhöz hűek 
maradnak.” 
[36/2016. (XII. 
19.) számú 
Országgyűlési 
határozat a ke-
resztényüldözés 
és a közel-keleti 
és afrikai népir-
tás elítéléséről 
és az üldözöttek 
támogatásáról]
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Iráni Iszlám Köztársaság Nagykövetsége 
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Kedves Támogatónk!
2012 óta 2017-ben lesz másodszor békés karácsony a szíriai Aleppóban. A maronita keresztények az óváros Szent Éliás 
katedrálisának romjai között ünneplik meg Jézus születését. A székesegyház már a tavalyi ünnepen is zsúfolásig meg-
telt…

De sok muszlim velük együtt üli meg a karácsonyt. Ők is fát állítanak, sőt apró ajándékokkal kedveskednek egymásnak. 
„A karácsony az év legszebb ünnepe. Ilyenkor mind együtt örülünk. Nekünk nem kell bizonygatnunk az együttélést, hisz 
egyetlen nép vagyunk. Összetartozunk” – mondja egy muzulmán nő.

Irakban (Moszul, Bartella, Baqofa) viszont most is életveszélyes a helyzet, ezért az elmenekülteknek még nem tanácsos 
hazatérni. „A karácsonyi örömünket üröm keseríti meg. Szörnyű látni, hogy a saját honfitársaink meggyalázták legszen-
tebb helyeinket, mégis boldogok vagyunk, mert végre véget ér a háború. Bár a templom bejáratát fegyveresek őrzik” – 
mondja egy moszuli keresztény. 

A békés, józan muzulmánok mindig a keresztények mellett álltak. Aleppó imámja nemrég meghívta a helyi katolikus 
egyházvezetőket és a muszlim sejkeket, hogy együtt kezdjenek hozzá a lerombolt város újjáépítéséhez. Egy szír katolikus 
férfi ezt mondta: „Aleppó a miénk, ez pedig itt a mi földünk. Szíria a hazánk, és minden véráztatta röge számunkra szent. 
Bármikor boldogan meghalnék érte.”

Jean-Clément Jeanbart, a szíriai Aleppó 74 éves melkita görög katolikus érseke alázatos és reményteli szívvel készül a 
pokoli szenvedésekkel teli háború utáni jobb időkre: „A világ keresztényei mindenütt a karácsony szent ünnepét várják, 
hogy a menny öröme áradjon ki ránk a mostani reményvesztett és szomorú időkben. A testi-lelki gyötrelmek, öldöklés és 
pusztítás után töltsön el végre minket Szíriában is a karácsony isteni kegyelme és vigasza. Könyörögve kérünk, add meg 
Urunk nekünk, és a világ összes szenvedő népének a béke és nyugalom ajándékát az újesztendőben!”

Köszönjük a CSI egész évi támogatását, és kegyelmekben gazdag, áldott, békés, 
fénylő karácsonyt kívánunk szeretettel,

1 | 2 | 3 Szíria
Jean-Clément Jeanbart, Aleppo melkita katolikus érseke levélben közölte 
a CSI-jal, hogy az újjáépítési munkálatok jól haladnak. A lázadók kiűzése 
után Aleppo keresztény negyede ismét biztonságossá vált. Az érsek öröm-
mel állapítja meg, hogy a napokban félmillió – a szomszédos országokba 
menekült – honfitársa tér haza. A fáradhatatlanul tevékeny 74 éves főpap 
ugyanakkor mély megdöbbenésének és keserűségének is hangot adott egy 
alaptalan híresztelés hallatán, miszerint a Szent Egyed Közösség „500 szír 
menekültet akar Nyugatra deportálni”.

4 | 5 Libanon
A maronita katolikus püspökök követelik, hogy dolgozzanak ki átfogó tervet 
a szíriai menekültek biztonságos hazatérésére. A főpapok szerint ennek 
hiánya már most hatalmas károkat okoz az országnak. A mindössze 6 millió 
lakosú Libanon – akiknek 60%-a muzulmán, 40%-a keresztény – több mint 
1 millió szíriai menekültnek ad otthont.

6 | 7 | 8 Szíria 
Ismeretlenek fejbe lőtték a keresztény Bazil Iszákot, a Mezőgazdasági Is-
kola dékánját. Holttestét 2017. július 21-én egy Haszakától 8 km-re keletre 
fekvő faluban találták meg. A körzetet a kurd milícia tartja ellenőrzése alatt, 
akik közt átállt iszlámisták is harcolnak. A kurd milicisták gyakran megtá-
madják a szír keresztényeket.

9 | 10 Nigéria
„A nomád pásztorok tomboló erőszaka és a mezőgazdasági területek 
tönkretétele Middle Beltben mára akkora probléma lett, amelyet valahogy 
kezelnünk kell” – nyilatkozta a benini egyház (Dél-Nigéria) Justitia et Pax 
Bizottsága. Middle Belt (Közép-öv) hatalmas sávja – amelyet nagyrészt 

eltérő kultúrájú kisebbségi etnikai csoportok töltenek be – szabályosan 
kettészeli az országot. A muzulmán fulani pásztorok gyilkolják és kiszorítják 
a keresztényeket az övezetből. Az északról délre vándorló fegyveres fulanik 
óriási veszteségeket okoznak a helyi állattenyésztőknek és földművesek-
nek. A keresztények rettegnek, mert egy törvénytervezet gyakorlatilag 
megengedné a fulaniknak a szabad földfoglalást.

11 | 12 | 13 Irak
2017. július 27-én Alqosh polgármesterévé választották a káld katolikus 
Lara Juszuf Zarát. A Moszultól 50 km-re fekvő kisvárosból nemrég űzték ki 
az Iszlám Állam (IS) harcosait. Lara Zara 1982-ben született, és közgaz-
dász-menedzsment szakot végzett az egyetemen. A jelenleg az iraki kurdok 
által felügyelt Ninive kormányzóságban élő keresztényeket arra kényszerítik 
a kurdok, hogy a népszavazáson Kurdisztán Iraktól való elszakadására 
voksoljanak.

14 | 15 | 16 Libanon
„A közel-keleti keresztények elleni népirtás támadás az emberiség ellen” – 
állítja a keleti katolikus pátriárkák 2017. augusztus 11-i éves találkozóján 
Dimanéban (Észak-Libanon) közzétett közös nyilatkozat. Az ortodox főpa-
pok „csalódással” veszik tudomásul, hogy az „államok nemzetközössége” 
cserbenhagyta a Közel-Kelet keresztényeit. Különösen elkeserítő a Nyugat 
közönye a közel-keleti keresztények sorsa iránt, és a kereszténységet kiir-
tani szándékozó szíriai lázadóknak nyújtott támogatás. A nyugati gazdasági 
szankciók „halálos fegyvere” elnyomorítja a szíriai társadalmat. 

17 | 18 | 19 Irán
Alavi Boroujerdi ajatollah, Irán egyik nagy tekintélyű síita vezetője aggo-
dalmát fejezte ki, mert a több mint 1 millió lakosú Kom városában sokan 

– főleg fiatalok – térnek kereszténységre, és csatlakoznak a földalatti házi 
istentiszteleti mozgalomhoz. Mivel Meshed városban is egyre többen vá-
lasztják a kereszténységet, az iráni vallási hatóságok prédikátorokat küldtek 
a „hitehagyó” fiatalok visszatérítésére. Irán több mint 81 millió lakosának 
95%-a (77 millió) a síita iszlámot követi, a keresztények száma becslések 
szerint 0,5% (400 ezer).

20 | 21 | 22 India
A Legfelső Bíróság az egész országban megtiltotta a vágómarha keres-
kedést. A tiltást Narendra Modi miniszterelnök kormánya 2017. májusban 
vezette be. A jelentős keresztény kisebbséggel rendelkező tagállamok 
(mint Kerala) elutasítják a törvényt, míg az uralkodó Indiai Néppárt (BJP) 
– Modi pártja – által vezetettek elfogadták. Országszerte tiltakozások és 
aláírásgyűjtések kezdődtek, amelyeket a keresztények is támogatnak. A 
tiltás az állattartókat, a muszlim és keresztény kereskedőket, családok és 
kisvállalkozók ezreit sújtja, akik állattenyésztésből és kereskedésből élnek. 
Az úgynevezett hindu „véderő” korábban főleg a muszlim tenyésztőket 
fenyegette.

23 | 24 Kenya
Az al-Sabáb szomáliai terrorszervezet 13 keresztényt gyilkolt meg a kenyai 
tengerparton. Az iszlámisták 2017. július 8-9-én megrohanták Jima és Kipini 
falvakat. A helyi muzulmánok által azonosított és elárult keresztényeket az 
iszlám hitvallás (al-saháda) elmondására kényszerítették, és aki nem tudta, 
azt lelőtték. Egy névtelenséget kérő szemtanú nyilatkozta: „Követeljük, 
hogy a helyi hatóságok vizsgálják ki a bűntettet, és ítéljék el az al-Sabáb 
támogatóit.

25 | 26 | 27 Algéria 
Abd el-Azíz Buteflíka elnök 2017. július 5-én – az ország függetlenségé-
nek 55. évfordulóján – részleges amnesztiát adott a keresztény Slimane 
Bouhafs-nak. A férfit 2016. júliusban 3 évre ítélték egy iszlámot bíráló  
facebook bejegyzése miatt. Ezt csökkentették most 20 hónapra. Thilleli, a 
lánya szerint apja jó magaviselete is közrejátszhatott a büntetés enyhíté-
sében. Bouhafs családja azonban most is fél, mert a foglyot reumatikus 
gyulladás kínozza, és állapota egyre romlik. Emellett cellatársai is bántal-
mazzák a hite miatt.

28 | 29 Irak 
Loius Rafael Sako káld katolikus pátriárka kéri az elűzött keresztényeket, 
hogy késlekedés nélkül követeljék vissza őseik földjét, mielőtt mások elve-
szik tőlük. „A keresztények nem vesztegethetik tovább az időt, és vissza kell 
térniük apáik, és nagyapáik földjére” – üzente. Ugyanakkor a pátriárka is 
elismeri, hogy még hosszú idő kell ahhoz, mire az Iszlám Állam (IS) terror-
szervezetét végleg kiűzik Ninive kormányzóság területéről. Az is sokáig fog 
tartani, hogy a lerombolt házakat újjáépítsék, és Ninive tartományba újra 
visszatérjen a béke, biztonság és jólét.

30 | 31 Egyiptom / Kína
Egyiptomban létezik egy Kínából betelepült, hagyományosan  
muzulmán ujgur diaszpóra. A pekingi kormánnyal nemrég kötött megállapo-
dás szerint az egyiptomi ujgurokat letartóztathatják és Kínába szállíthatják. 
Azóta már több mint 200 ujgurt vettek őrizetbe és deportáltak Kínába. Az 
USA Nemzetközi Vallásszabadság Bizottsága (USCIRF) elítéli a „felelőtlen 
és ellenséges akciót”. A visszatelepített ujgurokra súlyos elnyomás vár 
Kínában.  

Maryam (Naszim) Naghash Zargaran – négy év után – 
2017. augusztus 1-jén szabadult a teheráni Evin fegyházból. 
Az iszlámról kereszténységre tért 39 éves nő nagyon rossz 
egészségi állapotban van. Többször éhségsztrájkba lépett, 
hogy tiltakozzon az amúgyis hírhedt fegyintézet közismerten 
rossz orvosi ellátása miatt. Zargarant nem sokkal szabadu-
lása előtt újabb vád érte. A nő üzent dr. Khani börtönorvos-
nak, hogy egy fogoly eltörte a lábát. Khani azonban súlyos 
fájdalmai ellenére sem nézte meg a beteget. 
Az ellene hozott újabb vádakról azonban semmit sem kö-
zöltek a fiatal nővel, aki ezt nyilatkozta az iranhumanrights.
org internetes oldalnak: „Így akarnak tovább zaklatni és 
félelemben tartani.” Az iráni rendőrség újabb és újabb koholt 
vádakat eszel ki, hogy szabadulásuk után is megkeserítse 
a volt foglyok életét. Tovább súlyosbítja Maryam helyzetét, 
hogy hat hónapig nem hagyhatja el Iránt.

Naderi 15 évet kapott
A szintén iszlámról kereszténységre tért Amin Afshar 
Naderi sorsa még rosszabb. A fiatalembert több más keresz-
ténnyel együtt a 15 ezer lakosú Firuzkuh kisvárosban 

(Teherán tartomány, Észak-Irán) 2016. augusztus 26-án pik-
nikezés közben vették őrizetbe. A bíróság 2017. július 3-4-én 
tartotta a tárgyalását, ahol 15 év fegyházra és 2 év szám-
űzetésre ítélték. A részletes indoklás így szólt: 10 év jár a 
házi istentiszteleteken való aktív közreműködésért, amellyel 
az állambiztonságot fenyegette. Ezt gyakran alkalmazzák 
konvertiták esetében. A maradék 5 év pedig a feltételezett 
blaszfémia (istenkáromlás) büntetése. 

Éhségsztrájk a figyelem fönntartásáért
Naderi 2017 februárjában kezdett először éhségsztrájkolni 
egyik keresztény társával, Hadi Asgarival, mivel a fegyin-
tézet igazgatója nem engedte kezelni Asgari bélfertőzését. 
Naderi 2017 júliusában újabb, 3 hétig tartó éhségsztrájkba 
lépett, hogy fölhívja a figyelmet az Evin börtönben uralkodó 
katasztrofális állapotokra. Három nappal az éhségsztrájk 
kezdete után levelet írt a bírónak, amelyben kifogásolta a 
fegyintézetben tapasztalt visszásságokat: „Egy éve szenve-
dek fogolytársaim, a fegyőrök és a többiek bántalmazásaitól. 
Mit vétettem Önnek és a hazámnak, hogy ennyire gyűlöl-
nek? A bibliából megtanultam szeretni és imádkozni ellen-
ségeimért. De Önök mit tanultak?” Naderi azzal is vádolja a 
hatóságokat, hogy szándékosan akadályozták a nemzetközi 
képviselőket, hogy július 5-én meglátogassák őt.

Erőszakkal visszatéríteni az iszlámra
A fiatalember 2017. július 25-én félbeszakította éhségsztrájk-
ját, amikor mintegy 21 millió forintnak megfelelő iráni riál 
óvadék ellenében szabadon engedték arra az időre, míg 
lefojtatják a fellebbezési eljárást. Heiner Bielefeldt német 
teológus, filozófus, jogtörténész, az ENSZ vallás- és  
meggyőződés szabadságával foglalkozó volt különmegbízottja 
így nyilatkozott az esetről: „Az óvadék szokatlanul magas ösz-
szege, amelyet csak egy gazdag család képes előteremteni, arra 
sarkallja az érintettet, hogy inkább visszatérjen az iszlámra.”
Maryam Naghash-Zargaran és Amin Afshar Naderi történe-
te csak két kiragadott eset. Az iráni konvertitákat hiteha-
gyás miatt simán halálra is ítélhetik, ahogyan 2010-ben 
történt Juszuf Nadarkani lelkésszel. Óvatos reményre ad 
okot, hogy az utóbbi években nem született halálbüntetés 
ilyen esetekben, de az áttértekre nehezedő nyomás nem 
csökken. Egyedül 2016-ban legalább 193 keresztényt – 
köztük sok megtértet – börtönöztek be Iránban. És végül 
egy sokatmondó adat: 2017. április-június között mindösz-
sze egyetlen bíró legalább 16 keresztényre 5-10 évnyi 
börtönt szabott ki.  

Irán: Aki áttér, börtönre számíthat
Az országban élő keresztény és zsidó kisebbség hivatalosan bevett felekezetnek számít, ám hittérítő 
tevékenységet nem folytathatnak.  Sokféle módon korlátozzák a tevékenységüket. Az iszlámról áttért 
keresztényeket üldözik, és a „nemzetbiztonság veszélyeztetése” címén súlyos börtönnel sújtják őket.

Irán és Szaúd-Arábia: Harc az igaz iszlámért

A Közel-Kelet konfliktusait majd 1400 éve átszövi a po-
litika. Az ősi gyűlölködés a teokratikus államokat sem 
kíméli. A síita Irán az iszlám világ uralkodói szerepére 

tör, hogy a szunnita Szaúd-Arábiával szemben egyedül 
képviselhesse az igaz hitet. Irán ereje képes elpusztíta-
ni Izraelt, míg az USA-val szövetséges szaúdi diktatúra 

garantálja a biztonságot.
Belpolitikailag Irán mérsékeltebb vonalat képvisel 

Szaúd-Arábiánál. Míg Szaúd-Arábiában egyáltalán nem 
létezik vallásszabadság, csak muzulmánok lehetnek 

állampolgárok és a konvertitákat halállal büntetik, 
az iráni alkotmány – legalább papíron – biztosítja a 

vallásszabadságot. A keresztények, zoroasztriánusok 
és zsidók hivatalosan is elismert vallási kisebbség. 

Bár másodrendű állampolgárok, alapvetően gyakorol-
hatják a hitüket. Téríteniük azonban szigorúan tilos. 

A kereszténység elismerése csak az ókori keresztény 
felekezetekre vonatkozik (örmények és asszírok). Az 

evangéliumi hívőket nem ismerik el kereszténynek, és 
mint iszlámról áttérteket kíméletlenül üldözik. Iránban 
a síita felekezethez tartozás olyannyira a nemzeti iden-
titás része, hogy az iráni jog nem is ismeri a nemzeti, 

csak a vallási kisebbség fogalmát. 

Dicsőség a 
magasságban 
Istennek és 
békesség a föl-
dön a jóakarat 
embereinek! 
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